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INLANDSCHE VERHALEN 

REGENT VAN TJIANDJOER, 

IN 1859. 

Tjaritera's! waartoe zulke verhalen in het licht gegeven? Die 

vraag zweeft menigen lezer, vooral Indischen lezer, op de lip 
pen. Ik aarzel geen oogenblik met de verklaring, dat er uit 
die inlandsche verhalen veel te leeren is, en dat zij belangrijke 
bouwstoffen bevatten voor de geschiedenis van Java. De my 
then en legenden van de verschillende volken der oudheid 
hebben gediend om de geschiedenis van die volken in het ware 

licht te stellen; waarom zou dit ook niet kunnen plaats hebben 
met de geschiedenis van Java? Ik geloof niet, dat er eenig 
verschil bestaat, waardoor voor de Javaansche geschiedenis on 

mogelijk zou zijn wat voor de geschiedenis van andere volken 
is gebleken te behooren tot de mogelijkheden. Wat is onze 
kennis van Griekenland en Rome verbeterd, nadat die my then 
en legenden kritisch zijn onderzocht en gelouterd? En wan 
neer wij onze blikken afwenden van de klassike oudheid en ze 

werpen op de Muselmansche wereld, dan zijn wij geregtigd 
tot den uitroep; welk een verschil tusschen de geschiedenis van 

Mohammed en van den Islam, zooals zij voor anderhalve eeuw 
werd verhaald en zooals zij nu wordt beschreven! Zie eens wat 

bijv. Maraccius of Gagnier daarvan verhalen, en hoe bijv. Caussin 
de Perceval, Weil, Sprenger of Muir dat onderwerp behande 

len! Niemand zal ontkennen, dat het voordeel is aan den 
kant van onzen tijd, en dat , bij het onderzoek naar de oor 

zaken van dat voordeelig verschil, zij gevonden worden in de 

wetenschappelijke. behandeling en de kritische onderzoekingen 
van en aangaande de traditien, die er omtrent de eerste tijden 
van den Islam bestonden. De Muselmannen hebben zelf ge 

zorgd voor de verzameling van die traditien, wranneer wij dus 
een dergelijk resultaat beoogen voor de geschiedenis van Java , 
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dan behooren wij te beginnen met de verzameling van de 

my then en legenden van de Javanen, om ze later kritisch te 

onderzoeken en er nit te halen wat er bruikbaars in is. Daarom 
verdienen de volgende en dergelijke verhalen een plaats in de 

"Bijdragen;" de opneming van deze zal, naar ik hoop, gevolgd 
worden door vele andere belangrijke. Deze verhalen zijn door den 

genoemden Regent opgesteld in het laag Maleisch, door den heer 
H. W. van Marie aan het fnstituut ingezonden en door den heer 
C. M. F. Stockhausen in het Hollandsch vertaald. Zij hebben 

echter enkele bekortingen ondergaan. 
S. K. 

geschiedenis van den voormaligen boepati 

van tjiandjoer, wira tanoe datar. 

Adipati Wira Tanoe Datar was bekend wegens zijn goed 
heid; hij werd door vele menschen geeerd, hij was waarlijk 
een goed mensch. Gesproten uit een oud en aanzienlijk ge 
slaeht, was hij een trouw mensch, milddadig en geduldig. Zijn 
bevelen werden door zijn volk opgevolgd; hij werd als heer 
erkend door de andere Boepati's van de Preanger Eegentschap 
pen van dien tijd en behoorlijk geeerbiedigd, vooral omdat hij 
er zeer lang regeerde en de oudste van al de Boepati's was; 
en alles, wat hij zeide, werd door het Gouvernement aange 
hoord en aangenomen. Maar hij was geen man van kennis, 

neen, hem ontbrak veel. Wat zijn karakter betreft, was hij 
een stil mensch,. die niet veel hield van veel praten; ook 
was hi] lief van aard en verstandig. 

? 
Adipati Wira Tanoe 

Datar nu was de neef van mijn grootvader, Adipati Prawira 
Di Eedja; want de moeder van mijn grootvader was de dochter 
van Adipati Wira Tanoe Datar, zoodat deze de oom was van 

mijn grootvader, en de eerste vrouw van Adipati Wira Tanoe 
Datar was de tante van mijn grootvader. 

Hij had drie kinderen, alien van het mannelijk geslacht, de 
oudste genaamd Raden Arija Wira Negara, de tweede Raden 

Arija Nata Negara en de jongste Raden Abas, die tegenwoor 
dig Boepati is van Limbangan. 

Hij was van 1774, toen hij den leeftijd van 18 jaar had 

bereikt, tot 1813 Boepati van Tjiandjoer, zoodat hij 39 jaar ge 
regeerd heeft. Tn 1813 stierf hij in den ouderdom van 57 jaar. 
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Nu volgt het verhaal van zijn zoon, genaamd Raden Arija 
Wira Negara. Deze had een slecht karakter, was driftig en 

werd spoedig boos. Hij strafte en schold gaarne, al had men 

zelfs weinig misdaan. Soms ging hij zich te buiten in zijn 
mishandelen en schelden. Als hij boos was, dan maakte hij 
iedereen, wie het ook zijn mogt, jong of oud, voor een rede 

loos dier nit en schold hem uit voor al wat gemeen en vuil 

was; hij bezigde woorden, die niet behoorden uitgesproken te 

worden. Hij was trotsch en nijdig, maar had eenige kennis 
en voldoende bevattelijkheid; zoo was zijn vader niet. 

Zijn broeder, genaamd Raden Arija Nata Negara, bezat ook 

eenige kennis en verstond eenigermate zijn ambt. maar hield 

veel van schertsen, om den lachlust op te wekken; hij was 

gelijk aan een hansworst, die alles deed, om iemand te laten 

lagchen: hij was waarlijk gelijk aan een nar, en de kinderen 

hielden veel van hem. 

Van die twee zonen van Adipati Wira Tanoe Datar spreekt 
men veel; de eene was driftig en de andere komiek. Maar 

leaden Arija Nata Negara bezat genoegzame kennis en was 

goedhartig, geheel anders dan Raden Arija Wira Negara. Toen 

deze gecommitteerd was over de koffij-kultuur, beging hij veel 

wreedheden door menschen te mishandelen. Wanneer er een 

Mandoer of een Petinggi een fout beging in zijn ambt, b. v. 

een koffij-tuin was vuil, dan liet hij dien Mandoer of dien 

Petinggi in een dadapboom klimmen en op een tak zitten ais 

op een paard, dan liet hij dien tak afkappen; de man stortte 

neer en brak soms een arm of een been. Dat deed hij wel 

eens aan drie personen tegelijk en bediende zich daartoe van 

drie afzonderlijk boomen. Deed hij dat niet, dan liet hij zoo'n 

Mandoer of zoo'n Petinggi aan handen en voeten vast binden 

en in de zon liggen, liet vervolgens jeukende mieren in de 

oogen, ooren, neus en over het geheele ligchaam kruipen, 
waardoor hij zwaar gemarteld werd en wel tot bloedens toe, 

daarbij kwamen dan nog de kwellingen van de brandende zon. 

Soms liet hij zulk een hoofd met de rbtan straffen, tot dat hij 
half dood was. 

Van Raden Arija Nata Negara wordt verhaald, dat, toen hij 
Gecommitteerde was over de koffij-kultuur, hij zijn tijd nutte 

loos besteedde, door niets anders dan allerlei gekheden te ver 

zinnen, maar toch aan den Wedono schreef, dat hij koffij ging 

plukken. Tegen den tijd dat hij kwam, liet hij veel kippen 
20* 
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en eenden slagten en roosteren, en niet anders. Kwam hij, dan 

deed hij met dat talrijk gebraad hetzelfde, wat een dalang doet 
met de leeren poppen, hij vertelde daarbij het een of ander en 

sloeg ze een voor een tegen elkander, tot dat er stukken van 

afsprongen, maar afc ze niet: zoo'n liefhebber was hij van gek 
heid maken. Als hij in den spiegel zag, dan maakte hij soms 

leelijke figuren, trok een scheven mond en danste als een gek, 
en wel, om de menschen te doen lagchen. Somwijlen liet hij 
15 of 20 kinderen in een kring zitten, nam plaats in hun mid 

den, liet zich door die kinderen, broeder, oom, vader, groot. 
vader noemen en maakte gekheid, om de kinderen te laten 

lagchen. Dan maakte hij strepen met kalk op den buik van 

die kinderen, waarvan de dikte afhing van de grootte van den 

buik, bragt ze daarna naar de rivier Tjikaret en liet ze zich 

baden, besmeerde ze vervolgens het geheele ligehaam met klei f 

uitgezonderd de oogen en liet ze dan naar huis gaan in ge 
bukte, kromme of regt overeind staande houding, met de han 
den voor- of achteruit; thuis deelde hij onder hen geld uit. 

Dat gedrag was bij velen bekend, want een en ander deed hij 
herhaalde malen. 

Na deze karakterschildering van Raden Arija Nata Negara, 
keeren wij terug tot Raden Arija Wira Negara. Als hij thuis 
was en iemand langs den grooten weg hoorde fluiten of zingen, 
dan zond hij een bediende, om hem te pakken. Vervolgens 
Het hij een kopje duivelsche spaansche pepertjes fijn stampen 
en deed ze zelf in den mond, in de oogen, in de ooren en in 
den neus van dezen ongelukkige, dien hij vooraf de handen en 

voeten had laten vast binden. Bij deze en dergelijke gelegen 
heid gebruikte hij dat goed als een prop in die verschillende 

organen. Indien hij wilde gaan slapen en toevallig een kip 
hoorde kakelen, dan liet hij die zoolang zoeken, tot dat men 

haar vond en scheurde haar zelf den snavel stuk. Hij werd 
zeer gevreesd door hen, die hem kenden, jong of oud. Wan 
neer iemand een abuis beging in zijn verhaal, dan werd hij 
kwaad op hem, sloeg hem met de vuist op het aangezigt, tot 
bloedens toe, en schopte hem; zoo deed hij ook met de gamg 
lan-spelers, wanneer zij soms verkeerd speelden; het wajangspel 
liet hij dan ophouden. Als hij een hert te paard vervolgde en 

iemand hem toevallig passeerde, dan reed hij hem omver en 

deelde hem slagen toe met de rbtan op een wreedaardige wijs; 
dergelijke wreedheden bedreef hij menigmalen; daarenboven 
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pieegde hi] dikwijls moord. De personen van Tjandra Pradja 
en Astra Depa liet hij den hals afsnijden wegens het stelen 
van een paard, Pa Jioen wegens het stelen van ijzer, Si Bidin 

wegens het wegloopen, terwijl er brand was, en Si Allen, om 

dezelfde rede. ? Insgelijks ging hij zich te buiten in het uit 

deelen van rbtan slagen. Den Djaksa van de Hoofdplaats, ge 
naamd ManuKontara, sloeg of liet hij slaan met de rbtan, tot 

dat hij stierf, en dat wel wegens het verkeerd toepassen van 
een straf. ? Hetzelfde deed hij, om dezelfde rede, aan den 

Djaksa van Tjikembar, van Jampang Wetan en van Goenoeng 
Parang. Dezelfde straf onderging Abang Bajong, omdat hem 
een gevangene ontsnapt was. Van de vermoorden verzamelde 

hij de ooren en hing ze op aan de deur van de Regents-wo* 
ning. Er werden nog meer moorden door hem gepleegd; zoo 

b. v. als er iemand van buiten een vrouw uit den Dalem nam, 
dan liet hij beiden met de rbtan doodslaan. Er waren nog meer, 

die, in zijn tijd, door hem zelf op die wijze gestraft werden. 

Zoo nu was Eaden Arija Wira Negara. Bij het uitschelden 
van iemand gebruikte hij gemeene en lage woorden, zonder on 

derscheid van persoon, jong of oud, bloedverwant of geen bloed 

verwant. Eindelijk werd hij, wegens zijn wreedaardig karak 

ter, uit de dienst ontslagen en vervangen door zijn broer Ra 

den Arija Nata Negara. 
? 

Hij werd echter overgeplaatst naar 

Tjikalong ak Wedonov Toen hij daar Wedono was, verzette 

hij zich tegen de bevelen van het Gouvernement, voerde ze niet 

uit en had in 't geheel geen vrees. Toen later zijn zoo even 

genoemde broeder, Raden Adipati Nata Negara, een bedevaart 

ging doen, werd hij in zijn vorige betrekking van Regent van 

Tjiandjoer herstehL 
Na het eindc van den Engelsehen oorlog waren er te Tjipa 

nas drie Engelsehen, een generaal en twee kapiteins; zij deden 
een verzoek naar de Negerij om kippen, seh&pen en rijst; daar 

toe schreven zij aan den Pepati van Tjiandjoer; die aan dat ver 

zoek voldeden waren Raden Wira Di Redja en Raden Nata Dig 

dja. Later kwam uit Tjipanas weer een verzoek om wit lijn 
waad, waaraan ook de beide zoo evengenoemde Radens gevolg 

gaven, en zonden drie rollen naar Tjipanas. Later gaven zij 
aan Raden Arija Wira Negara van die verzoeken kennis, en deel 

den hem inede dat zij de verlangde voorwerpen reeds badden 

verzonden. Deze werd boos en schold hen uit en vroeg : waarom 

hebt jelui gevolg gegeven aan het verzoek uit Tjipanas? De 
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beide Eadens gaven op een strengen toon antwoord, waardoor 
er een woordentwist ontstond. Maar niettegenstaande dat hij 
ongelijk had, schold hij hen toch nit voor beesten en rede 

looze dieren. Zij gingen naar huis en namen gedurende veer 

tien dagen hun ambt niet waar, omdat zij zich beleedigd ge 
voelden wegens de ongepaste uitdrukkingen van Eaden Arija 

Wira Negara. Zij werden vervolgens door den heer Priesje (?) 
ontboden en gevraagd, waarom zij niet op de Paseban versche 
nen waren, Nadat zij alles van het begin af verteld hadden, 
verzochten zij ontslagen te worden nit de betrekking van waar 

nemend Pepati, op de Paseban, omdat zij het niet konden uit 

houden. De heer Priesje zeide hun, dat zij daarover niet be 
kommerd moesten zijn, en dat zij hun ontslag niet moesten 

vragen, daar hij den Eaden Adipati daarover zou spreken. 
Intusschen kwamen twee Wedono's van de districten Tji Kon 

dang en Tji Ketoeg, genaamd Eaden Ardi Koesoema en Eaden 

Djaja di Eedja, bij den Eegent op de Paseban om hun ontslag 
te vragen. Eaden Arija Wira Negara zeide: als iedereen zijn 

ontslag vroeg, wien zou men in de plaats benoemen? Hij gaf 
te kennen, dat hij ook zijn betrekking wenschte neer te leg 
gen. Daartoe schreef hij een brief aan den Adipati met ver 

zoek uit zijn betrekking te worden ontslagen. Men zeide, 
dat die brief in hevige bewoordingen geschreven was, waarin 

hij zwoer, dat hij nooit zou denken, noch hopen, om ooit weer 

in eenige betrekking te komen; noch zijn kleinkinderen, noch 

zijn achterkleinkinderen zouden een betrekking bekleeden te 

Tjiandjoer. Hij wenschte nu niets anders dan terug te keeren 
naar Tji Kalong. De Adipati schreef daarop aan Arija Wira 

Negara, dat hij zijn ontslag kon erlangen, mits dat hij daartoe 
een brief moest schrijven aan het Gouvernement. Niet lang 
daarna legde hij zijn betrekking neer, en werd hij vervangen 
door mijn grootvader, Eaden Wira Di Eedja, die Pepati werd 

te Tjiandjoer. 
Niet lang daarna werd de Adipati Wira Tanoe Datar zwaar 

ziek, zoodat men dacht, dat hij niet lang meer in 't leven zou 

blijven. Intusschen kwam er een brief van den Eesident (toe 
wan besar) tot den Adipati, indien hij sterven mogt, wie zou 

hem dan vervangen en aan wien zou het vertrouwen geschon 
ken worden ? De Adipati beantwoordde daarop den brief en 

stelde als eandidaten voor, Eaden Wrira Diredja, den Pepati 
van Tjiandjoer en den Eegent van Bogor, om op een van bei 
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den de keus te bepalen. Drie maanden daarna overleed de Adi 

pati Wira Tanoe Datar des avonds ten 7 ure; men had hem 
reeds bedekt met wit katoen, maar hem nog niet daarin gewik 
keld. Men iet op het bekken slaan, de klok luiden en op 
den bedoeg slaan tot teeken, dat de Eegent reeds overleden 

was; en zijn kinderen en bloedverwanten weenden, 'sNachts 
om 3 uur rees nij onverwachts op en riep zijn vrouw. Hij 
zeide haar zacht, dat hij geen vermogen naliet, en dat dit geen 
sehertsende mededeeling was, zoodat men den Agoes Soma Di 

Pradja, den schatbewaarder, niet moest verdenken, alsof hij de 

nalatenschap zou verduisterd hebben. Vervolgens zeide hij, dat t 
indien zijn zoon Abas groot geworden zou zijn, hij ter bede 
vaart moest gaan. Dat was de laatste wil van Adipati Wira 
Tanoe Datar. Daarna stierf hij. Toen in dien tijd beraadslaag 
den de Secretaris Priesje, de Raden Pangoeloe Mohammed Hoe 

sin, de Raden Ario Wasita Redja, de Raden Aria Hadji Djaja 
Negara en de Raden Aria Hadji Nata Negara: in die verga 
dering werd eenparig besloten den Raden Wira Di Redja, Pepati 
van Tjiandjoer, te verheffen tot Boepati van Tjiandjoer, waar 
toe zij den Gouverneur-Generaal een brief aanboden. Na eeni 

gen tijd kwam van den Gouverneur-Generaal de aanstelling van 
Raden Wira Di Redja tot Boepati van Tjiandjoer ? met den rang 
van Toemenggoeng; Raden Nata Digdja* werd in zijn plaats 
benoemd. Na verloop van drie jaren werd de Raden Toemeng 
goeng Wira Di Redja verheven tot Adipati, den naam voe 
rende van Prawira Di Redja. Intussehen werd door den Resi 
dent Mc. Quoid bevolen, om het schuldboek van Adipati Wira 
Tanoe Datar na te zien, waaruit bleek, dat hij een schuld van 

f 100,000 had nagelaten, waaronder eenige van 20 jaren her. 
De Resident Mc Quoid liet mijn vader de schulden van min 
der dan 20 jaren, ten bedrage van 20/m Spaansehe matten be 
talen. Toen der tijd had mijn vader middelen, die hij van zijn 
ouders geerfd had, waardoor hij in staat was die som uit 
te keeren; onder voorwaarde, dat mijn vader de goederen, 
aanwezig in den Dalem, in bezit zou mogen nemen, die hij 
werkelijk kreeg, De overledene Raden Adipati Wira Tanoe 
Datar had z66 weinig nagelaten, dat zijn kinderen en bloed 
verwanten de kosten van zijn begravenis moesten betalen. Na 
dat mijn vader eenigen tijd Regent van Tjiandjoer was geweest, 
begon Raden Aria Wira Negara op te stoken en verdenkin 

gen in te brengcn bij cle heeren ten nadeele van mijn vader, 
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daar hij spijt had, dat hij geen Regent was geworden. Onop 
houdelijk diende hij aan het Gouvernement verzoekschriften in 
om Regent te mogen worden, doeh het Gouvernement gaf 
daaraan geen gehoor,, omdat zijn gedrag ongunstig bekend 

stond, en omdat hij ook gezworen had nooit weer eenige be 

trekking te willen bekleeden. Later deed hij aan het Gouver 
nement weer een verzoek om het landschap Tjikalong, dat den 

Regent van Tjiandjoer toebehoorde, aan hem af te staan; hij 
wenschte te worden zoo veel als Landheer, doch het Gouver 
nement gaf er evenmin gehoor aan. Hoe langer hoe meer werd 
hem zijn positie nu ondragelijk; hij gevoelde, dat hij thans 
een onbeduidend mensch was geworden. Intusschen verzinde 

hij weer een list, stookte den Regent van Bogor (Buitenzorg) 
op, om te bewerken, dat deze Regent van Tjiandjoer en hij 

Regent van Bogor zou worden; hij presenteerde wederom het 

Gouvernement daartoe een rekwest, doch werd afgewezen. Zijn 
moeijelijke positie en het verdriet, dat ook hieruit voortsproot, 
nam hoe langer hoe meer toe, doch hij hield het in zijn boezem 

verborgen. Hij scheen radeloos te zijn en was nu vijandig gezind 
tegen mijn vader; maar nu was het iedereen bekend, dat hij zelf 
de oorzaak was van zijn ongelukkigen toestand. Toen kwam 
het hem in de gedachten, om Hadji te worden, waartoe hij geld 
begon te verzamelen en zijn goederen te verkoopen. Nadat hij 
eenig geld verzameld en zich had laten scheren, vertrok hij van 

Tjikalong. Toen hij gekomen was in het westelijk uiteinde van 

Bantam, hield hij zich daar eenigen tijd op. Toen zijn geld en 

goed reeds aan boord was gebragt en hij op het punt was om aan 

boord te gaan, stond hij aan het strand stil, omdat hij bang 
was geworden bij het aanschouwen van de groote golven; hij 
begon daar te weenen van spijt en berouw en wilde niet naar 

boord gaan. Hij vroeg zijn goederen terug; maar het werd 

hem geweigerd, zoodat hij zich verpligt zag onverrigter zake 
naar Tjikalong terug te keeren. Van dien tijd af noemde men 

hem Toewan Hadji Oedjoeng Koelon (d. i. Westelijk uiteinde) 
en is een voorwerp van bespotting geworden. In een zooda 

nigen toestand kwam hij te Tjikalong en schaamde zich voor 

de menschen, voor zijn kinderen en bloedverwanten. Toen 
leidde hij een stil leven en ging weinig met de menschen om. 

Hij liet achter zijn huis een schommel maken, waarvan hij dag 
aan dag gebniik maakte, en ook niets anders deed; hij was een 

nutteloos mensch. Op een zekeren tijd wilde hij naar de Kam 
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pong Tjikaret gaan, om er zijn broer, den Eaden Arija Hadji 
Nata Negara, te ontmoeten, daar hij wist, dat zijn broer te 

Tjikaret komen zou. Die Eaden Aria Hadji wilde hem voor 
den gek houden, door zich op een balebale neer te zetten en 
tali rami te maken. Toen Eaden Aria Wira Negara te Tjika 
ret gekomen was, sprak hij zijn broeder aldus aan. "Broer, 
wat maakje?" Hij antwoordde, dat hij tali rami maakte voor 
een vlieger, zoolang als Oedjong Koelon ver was; (zoo hield hij 
zijn broer voor den gek) want met zijn bedevaart was hij 
niet verder dan tot Oedjoeng Koelon gekomen. Hij sprak 
geen woord, omdat hij wist, dat zijn broer hem voor den gek 
hield. Aria. Wira Negara werd hoe langer hoe nutteloozer. In 
1824 werd hij ziek, ten gevolge van een zwelling in den buik. 

Na verloop van twee dagen kwam hij te Tjiandjoer, om zich 
aldaar onder de behandeling van Doctor Brunienga te stellen. 

Mijn vader, de Adipati, liet in zijn Dalam het een en ander 
klaar maken, een ledekant b. v., om hem te logeren. Toen 
Eaden Aria Wira Negara in een draagstoel den Aloen-Aloen 

passeerde, liet mijn vader hem aanhouden en verzoeken, om 
in den Dalem te logeren, daar alles al gereed was gemaakt, 
en de gelegenheid was gegeven, om zich geneeskundige hulp 
te verschaffen. Hij bedankte voor die uitnoodiging en wei 

gerde naar den Dalem te gaan, maar wilde gebragt worden 
naar de woning van Eaden Toemenggoeng Wira Di Ningrat, 
kantoor-schrijver der Preanger-Eegentsehappen, waardoor mijn 
vader onaangenaam en boos werd en aan al zijn bloedverwanten 

bevel gaf, dat niemand hem moest komen zien of zich met hem 

bemoeijen, omdat het bleek, dat hij iemand was van een slecht 
hart. Na verloop van 6 a 7 dagen stierf Eaden Arija Wira 

Negara, ten huize van den Eaden Toemenggoeng Wira di Nin 

grat; niemand van de familie was hem komen zien. 

Volgens het gerucht was Eaden Aria Wira Negara steeds 

vijandig gezind geweest tegen mijn vader, Adipati Wira Di 

Eedja, ter zake van een vrouw, de vrouw van mijn vader, ge 
naamd Njai Salija, de moeder van mijn broeder Eadin Toemeng 
goeng Wira Negara, die hij geschaakt had. Mijn vader even 
wel zocht geen twist met hem, omdat hij beschaamd was voor 
den Adipati Wira Tanoe Datar; hij wilde de zaak niet rucht 
baar maken, maar ontbond slechts den echt met Njai Salija. 
Uit het huwelijk zijn kinderen geboren, een zoon, genaamd 
Eadin Eadja di Eedja , en een doehter, genaamd Njai Eadin 
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Poetri. De Raden Poetri nu huwde met Raden Adipati Soe 

rija Nata, Regent van Wana Jasa, zoon van den Regent van 

Bogor, jongeren broeder van den tegenwoordigen Regent van 

Bogor. Njai Raden Poetri schonk hem veel kinderen; de oud 
ste is de Demang Wira Negara, ex-wedono van Sindang-Kasi, 
en Radin Soema Brata, de tegenwoordige Wedono van Tjika 

long. Behalve van de bovengenoemden, zal van niemand hier 

melding gemaakt worden. 
Raden Radja di Redja (broeder van Njai Raden Poetri) 

huwde een meisje uit Tjikalong; uit welk huwelijk zijn gebo 
ren: Raden Rangga Soeri Atmadja, gecommitteerde over de 

koffijkultuur van Soekaboemi, Raden Djaja Perbata, waarne 

mend Wedono van Jampang, Njai Raden Kolsoern, echtge 
noot van Raden Rangga, Pati van Tjiandjoer. Raden Adidja, 
echtgenoot van Ateng Allimoedin te Djati Negara en Njai 
Raden Moerti, echtgenoot van Raden Wiratmadja, Tjamat 
van Tjikalong, die vermeld wordt in een "Soerat" als pen 
sioen te hebben getrokken van wege het land Tjikalong. 

Er wordt verhaald van Raden Adipati Prawira di Redja, 
dat hij van 1813?1833, dus 20 jaar, Boepati was en dat 

hij in 1833, toen de heer Holmberg de Beckfeld Resident 
van de Preanger Regentschappen was, zijn betrekking neder 

legde. Hij koos tot zijn opvolger den Raden Toemenggoeng 
Wira Negara, een van mijn broers van denzelfden vader, doch 
ouder dan ik. In dien tijd was Raden Toemenggoeng Wira 

Negara gecommitteerde over de koffijkultuur, en ik zelf was 

Pepati met den titel van Rangga. De Resident Holmberg was 

niet ingenomen met de keus van den Adipati, omdat het al 

gemeen bekend was, dat Raden Toemenggoeng Wira Negara 
een speler was en schier niets anders deed dan op de herten 

jagt en uit visschen te gaan; daarenboven was zijn geheele ge 

drag afkeurenswaardig. Ten gevolge daarvan wilde de Resi 
dent Holmberg daartoe den Regent van Limbangan benoemen. 

Wat mij zelf betreft, ik had de jaren nog niet bereikt om 

Regent te kunnen worden, en daarbij nog had ik de ambtelijke 

loopbaan pas begonnen. De Raden Adipati Prawira di Redja 
nu drong er op aan bij den heer Holmberg, dat hij hem zou 

benoemen, wie weet, hoe lang Raden Toemenggoeng Wira Ne 

gara zijn betrekking zou bekleeden. De Raden Adipati Pra 

wira di Redja zou zich voor de andere Regenten schamen, in 

dien het er toe kwam, dat Raden Toemenggoeng Wira Negara 
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geen Regent weid. Evenwel, indien de G. G. zijn voorstel 

mogt verwerpen, welaan dan, hetzij zoo! Maar dan zou hij 
de 20/m. Spaansehe Matten, die hij had uitgekeerd tot beta 

ling van de schulden van Adipati Wira Tanoe Datar, op 
staanden voet terugeischen. De Resident Holmberg overwoog 
de zaak en besloot eindelijk het voorstel van Adipati Pra 

wira de Redja aan te nemen en benoemde den Raden Toe - 

menggoeng Wira Negara tot zijn opvolger. De Resident gaf 
er kennis van aan het Gouvernement. Na eenigen tijd kwam 
er een schrijven van het Gouvernement, inhoudende het be 

rigt, dat de Raden Toemenggoeng Wira Negara benoemd was 

tot waarnemend Regent met voorbehoud, dat, indien hij ge 
durende twee jaar met waaidigheid zijn betrekking zou hebben 

bekleed, hij alsdan definitief tot Regent zou verheven worden 
en ten titel zou voeren dien van Raden Adipati. Toen Ra 

den Toemenggoeng Wira Negara waarnemend Regent was ge 
worden, begon hij weer hetzelfde leven te leiden; nu op de 

hertenjagt, dan op de vischvangst uittegaan, en zoo leefde hij 
maar onafgebroken voort. Hij verliet zonder verlof het land, 

terwijl er een aardbeving was, uit vrees dat de Gede zou in 

storten en de rivier van Tjiandjoer verstopt zou worden door 

de lava. Den 14den October 1834 kreeg Raden Toemenggoeng 
Wira Negara zijn ontslag als waarnemend Regent. Hij werd 

door mij den 14den October van hetzelfde jaar vervangen tot 

op den huidigen dag, zoodat het nu een tijdvak van 23 jaar 
is, dat ik Boepati van Tjiandjoer ben geworden. 

Nu volgt het verhaal van Raden Abas, den tegemvoordi 
gen Boepati van Limbangan, hoe hij aldaar is gekomen en 

gevestigd. 
Raden Abas had zijn opvoeding te danken aan den Pange 

ran Koesoema Adi Nata, Boepati van Soemedang. Dit ge 
schiedde met het doel, om weder dienst te bewijzen aan Adi 

pati Wira Tanoe Datar. Deze namelijk had dien Pangeran, 

tijdens zijn verblijf te Tjiandjoer, toen hij nog den naam droeg 
van Raden Soera Negara, met weldaden overladen, die hij nu 

in den persoon van Raden Abas wilde vergelden. Daartoe 

verzocht hij mijn vader, dat Raden Abas te Soemedang moest 

komen wonen. Deze ging derwaarts in 1820 of 1821, op 
welk tijdstip hij nog niet besneden was. Toen hij eenigen tijd 
in Soemedang was geweest, huwde hij de Koempi van den 

Pangeran, genaamd Njai Raden Poernama, dochter van Raden 
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Aria Djaja Negara, kleindochter van Adipati Adi Widjaja, 

Boepati van Garoet. In dien tijd was Aria Djaja Negara, 
schoonvader van Abas, nog te Soemedang woonachtig; later 

ging hij wonen als Pepati (Patih) van Garoet met Raden Abas, 
als Wedono van het District Pasanggrahan, den titel voerende 
van Raden Wira Negara. Intusschen stierf in het jaar 1830 
of 1831, de Adipati Adi Widjaja en zijn zoon Aria Djaja 

Negara volgde hem op, onder deu titel van Raden Toemeng 
goeng Koesoema Ning Rat. Raden Wira Negara volgde zijn 
schoonvader als Pepati op, onder den naara van Demang Pati 

Wira Negara. Inmiddels stierf in 1833, de Adipati Koe 
soema Joeda, Boepati van Soemedang, vader van den tegen 

woordigen Regent van Soemedang, en de Boepati van Ga 
roet wrerd Boepati van Soemedang, onder den naam van Adi 

pati Koesoema Adi Nata, en Raden Wira Negara, de Pati 
van Garoet, werd Boepati van Garoet met den naam van Dja 
janing Rat, en onder den titel van Toemenggoeng. In 1834 
stierf de Adipati Koesoema Adi Nata, Boepati van Soeme 

dang, en werd opgevolgd door zijn Pepati en familie, genaamd 
Raden Toemenggoeng Soerja Logawa; maar deze was slechts 

waarnemend Boepati, omdat de eigenlijke opvolger, de tegen 
woordige Regent van Soemedang, daarvoor nog niet oud ge 
noeg was, zoodat men wachten moest. In 1836 werd Raden 

Toemenggoeng Soma Negara 
? toen meerderjarig geworden 

? 

Boepati van Soemedang, genaamd Soerija Koesoema Adi Nata, 
met den titel van Adipati. 

Dit nu is hetgeen ik er van weet; maar die er een abuis 
in mogt vinden of er anders van mogt hooren, hij verandere 
het en vergeve het mij! 

Thans volgt het verhaal van Pangeran Koesoema Adi Nata, 

Boepati van Soemedang, en van Adipati Soerija Laga, die 

gemdd is in de Talloen. Dit verhaal is afkomstig van mijn 
vader en van mijn grootvader, den Raden Aria Wasita Redja, 
broeder van Adipati Wira Tanoe Datar. In dit verhaal wordt 

geen gewag gemaakt van jaar en tijd; er wordt alleen maar 

verhaald van hun levensloop. De lezer verandere de feilen r 
die hierin mogten gevonden worden, en vergeve het mij! 

Voorheen heette die Pangeran van Soemedang Raden Soera 

Negara; hij was een neef van Adipati Soeria Laga, die Ra 
den Ema heette, toen hij nog een kind was. De vader van 
dien Pangeran was echter geen Boepati van Soemedang; de 
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Boepati van Soemedang was in der tijd de vader van Raden 

Ema. Toen zijn vader overleed, waren Raden Soera Negara 
en Raden Ema nog minderjarig. Het regt op de betrekking 
van Regent werd hun door den Adipati Wira Tanoe Baja 
ontnomen; deze werd Regent van Soemedang, laatstelijk Re 

gent van Pramakan Moentjang. Raden Soera Negara werd 

later de schoonzoon Adipati Wira Tanoe Baja, gehuwd met 

zijn dochter de Raden Radja Mira, uit welk huwelijk geboren 
was een meisje, genaamd Njai Raden Kesomi, later echtgenoot 
van Raden Adipati Soerija Laga, moeder van den tegenwoordigen 

Pepati van Soemedang, Raden Soerija Negara en van Raden 

Rangga Soeria ning Rat, ex-Djaksa van Garoet. Na eenigen 

tijd droeg Raden Adipati Wira Tanoe Baja zijn schoonzoon 

Raden Soera Negara, een slecht hart toe; waarom? Men 
weet het niet; maar hij was bevreesd, dat zijn schoonzoon hem 

zijn betrekking zou ontweldigen. Zijn nijd nam zoodanig toe, 
dat hij hem het land uitjoeg. Raden Soera Negara verliet 

Soemedang, en men wist niet waar hij heenging; hij sloeg 
evenwel den weg in naar de Kampong Klapanoenggal, distrikt 

Soerawenang, dat tegenwoordig gerekend is te behooren onder 

Tjitjioeg. Daar hield hij zich heimelijk op. Waarom hij toen 
zoo bevreesd was, dat het zelfs opspraak maakte; men weet 
het niet. Hij werd echter ontdekt door Raden Astra, gecom 
mitteerde over de koffij-kultuur van Tjiandjoer, die hem ver 

volgens bij den Adipati Wira Tanoe Data bragt. Deze ont 

ving en behandelde hem als zijn eigen kind; hij woonde echter 
niet op de hoofdplaats, maar in de Pasantren Kampong Tjiadjag, 
2 paal van de hoofdplaats , alwaar hij Ngadji onderwees. Hij 
was later gehuwd met een zekere vrouw, genaamd Njai Raden 

Lenggang Koesoema, bloedverwant van Raden Adipati Wira 
Tanoe Datar en stiefdochter van Rangga Gede, Wedono van 

het district Tjikalong. Later kwam ook te Tjiandjoer van 

Soemedang Raden Ema, die ook was wreggejaagd door Raden 

Adipati Wira Tanoe Baja, Regent van Soemedang, uit vrees 

dat Raden Ema zich van zijn betrekking meester zou maken. 

Raden Ema kwam zeer armoedig te Tjiandjoer; hij had een wit 

katoenen buis aan en een hoofddoek op, dat niet waard was door 

hem gedragen te worden. Raden Ema begaf zich regtstreeks 
naar den Dalem, waar hij door den Adipati Wira Tanoe Da 

tar goed ontvangen en bij wien hij panakawan werd. 

Nu volgt het verhaal van dien Rangga Gede, Wedono van 
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het district Tjikalong en stiefvader van de Njai Eaden Leng 
gang Koesoema, die in der tijd verheven werd tot Eegent van 

Bogor, welke plaats onder het Eegentschap Tjiandjoer behoorde. 
In dien tijd werd Eaden Soera Negara benoemd tot Wedono 
van Tjikalong, welke betrekking hij lang bekleedde, tot 

dat hij drie kinderen had, twee zonen en een dochter, de 
eene zoon heette Eaden Abdoel, later Eegent van Garoet, 

genaamd Adipati Adi Widjaja, de andere heette Eaden Ewok, 
later Eegent van Soemedang in 1827, en vader van den te 

genwoordigen Eegent van die plaats. De doehter heette Njai 
Eaden Adjeng, gehuwd met Adipati Wira Dajaha, Boepati 
van Soekapoera. Nadat Eaden Ema eenigen tijd panakawan 

geweest was, werd hij Santri en deed zijn gebeden onafgebro 
ken in de Moskee van den Eegent. Deze erkende zijn goede 
diensten en liet hem trouwen met zijn zuster Eaden Siti Am 

pija, wier moeder van Boeginesche afkomst was. Uit dat hu 

welijk zijn drie kinderen geboren, twee zoons en een dochter, 

genaamd Eaden Amdja, bijgenaamd Brata Soerija, overleden te 

Samber Geledeg in Bogor, Njai Eaden Ompok, bijgenaamd 

Njai Eaden Moertining Eat, nog in leven en gehuwd met 

Eaden Hadji Joesoep, wroonachtig te Soemadang en is Njai Hadji 

geworden, en eindelijk, wijlen Eaden Atip, bijgenaamd Eaden 

Soeria Logawa, later waarnemend Eegent van Soemedang, in 

1835, met name Eaden Toemenggoeng Soeria Adi Laga. 
Verder wordt verhaald dat toen Eangga Gede, Boepati van 

Bogor, overleden was, zijn betrekking vervuld werd door Ea 

den Djaja Negara, broeder van den Adipati Wira Tanoe Datar, 
voerende den naam van Eaden Aria Djaja Negara. Deze Eaden 

Aria Djaja Negara vertrok van Tjiandjoer naar Bogor met Ea 

den Ema en Eaden Nata Poera, die in Tjiandjoer in zijn dienst 

waren. Later werd Eaden Ema schrijver van het koffij-pak 
huis in Bogor. Intusschen overleed Adipati Wira Tanoe Baja, 
de Eegent van Soemedang. Zijn Pepati (Pateh), Aria Satja 
Pati sehreef, een brief aan Adipati Wira Tanoe Datar, met 

verzoek, dat deze een rekwest aan het Gouvernement zou pre 
senteren om Eaden Soera Negara, den Wedono van het dis 

trikt Tjikalong, aan het Gouvernement voor te stellen tot Boe 

pati van Soemedang. Deze voldeed aan dat verzoek. Het 

Gouvernement willigde dat verzoek in en benoemde Eaden 

Soera Negara tot Eegent van Soemedang, die dus door de 

tusschenkomst van Adipati Wira Tanoe Datar Eegent van 
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Soeraedang was geworden. Toen hij E/egent geworden was, 
huwde hij de dochter van Aria Satja Pati, genaamd Njai Ratoe 

Radja Djoewita. 
Tntusschen liep het gerucht, dat de Boepati van Krawang 

in het begaan van mengoeroes hasil een misdaad pleegde en 

dat hij de hand sloeg aan het hasilgeld. Het Gouvernement 

ontsloeg hem echter niet, maar verplaatste hem als Boepati 
naar Brebes, onder den Regent van Telaga. Toen werd het Re 

gentschap Krawang opgeheven en gesteld onder het Regent 
schap Soemedang, zoodat er vier afdeelingen onder dat Re 

gentschap behoorden: 1. Soemedang zelf, 2. Soekapoera, 
3. Krawang en 4. Prakan Moentjan. 

Verder verhaalt men van den Boepati van Bogor, Raden 

Arija Djaja Negara, dat hij zijn ontslag vroeg als Boepati van 

Bogor, ten gevolge om zijn verlangen aan een bedevaart (naeq 

Hadji) te doen, hetgeen hem werd toegestaan. Inmiddels ver 

zocht Adipati Wira Tanoe Datar aan het Gouvernement 

schriftelijk de benoeming van Raden Ema tot Boepati van Bogor, 
met name Raden Soerija Laga, den titel voerende van Toe 

menggoeng; lang heeft deze de betrekking bekleed. De Raden 

Nata Poera werd schrijver aan het koffijpakhuis, in de plaats 
van Raden Ema. Tntusschen was het te moeijelijk voor den 

Regent van Soemedang om bestuur te voeren over vier afdee 

lingen; daarom bood hij het Gouvernement een adres aan, in 

houdende het verzoek, om zijn neef, den Adipati Soerija Laga 
over te plaatsen, als Regent van Bogor naar Krawang. Adi 

pati Wira Tanoe Datar stelde het Gouvernement voor, om 

Raden Nata Poera, later Adipati Wira Nata , tot Regent van 

Bogor te verheffen. Deze is in Mekka overleden. 
Intusschen wilde men weten, dat de hasil (inkomsten) van 

Krawang hoe langer hoe minder werden , en men had het voor 
nemen om een gedeelte van Krawang op te veilen. Toen dit 
ter ooren kwam van den Regent van Soemedang, besloot hij 
aan het Gouvernement te verzoeken, de verplaatsing van den 

den Adipati Soerja Laga naar Soekapoera, daar hij begreep, 
dat, door die gebeurtenis, het inkomen van genoemden Adi 

pati af zou nemen. Het verzoek werd door het Gouverne 
ment ingewilligd en Raden Adipati Soerija Laga werd van 

Krawang naar Soekapoera overgeplaatst. De zoon van den Re 

gent van Soemedang, bovenvermelden Abdoel, bijgenaamd Adi 

Wridjaja, was in der tijd Wedana Rangga van Pamanoekan, 
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en Krawang behoorde toen onder het Regentschap Soemedang. 
De vader van Wedana Rangga van Pamanoekan, Regent van 

Soemedang bijgenaamd, wist bij het Gouvernement te bewer 

ken,dat zijn zoon Abdoel, bijgenaamd Raden Rangga Adi 

Widjaja, overgeplaatst werd van Pamanoekan naar Prakan 

Moentjang, als Regent van laatstgenoemde plaats, met den 

titel van Toemenggoeng. Later werd hij overgeplaatst naar een 

pas gesticht land te Garoet, grondgebied Limbangan, tot re 

geling daarvan. Nadat hij twee jaar Boepati van Soekapoera 
was geweest, bekwam hij, op zijn verzoek, pensioen en ging 
terug naar Soemedang, waar hij in den Kampoeng Taloen, 
aan den Noordkant van de rivier Tjipilis, zijn verblijf hield; 
daarom is zijn naam bekend in Taloen. 

In 1827 overleed de Pangeran Koesoema Adi Nata en werd 

opgevolgd door zijn zoon Raden Ewok. Maar deze Raden Ewok 
was lang in dienst geweest als gecommitteerde over de kul 

tures, genaamd Soma Negara, met den titel van Aria, en 

later als Pepati, voerende denzelfden naam, echter met den titel 
van Toemenggoeng. Toen hij Boepati werd, kreeg hij den 

titel van Adipati, en den naam van Koesoema Joeda. Deze 
nu was de vader van den tegenwoordigen Regent van Soeme 

dang. Zijn benoeming had plaats in 1827. In zijn tijd was 

de Pepati, Raden Toemenggoeng Soerija Logawa, als kind 

genaamd Raden Atip, de zoon van Adipati Soerija Laga van 

Taloen. In 1833 stierf Adipati Koesoema Joeda en werd op 

gevolgd door zijn neef, den Regent van Garoet, genaamd Ra 

den Adipati Koesoema Adi Nata. Hij overleed in 1S34 en er 

werd in zijn betrekking als waarnemend opvolger benoemd de 

Pepati, genaamd Raden Toemenggoeng Soerija Logawa, omdat 

de definitive opvolger, de tegenwoordige Regent van Soeme 

dang, nog minderjarig was. In 1836 aanvaardde Raden Soma 

Negara, de zoon van Adipati Koesoema Joeda, de betrekking 
met den naam van Raden Toemenggoeng Soma Negara. In 

1851 werd hij verheven tot Adipati, met den naam van Soe 

rija Koesoema Adi Nata. 

Indien in dit verhaal misslagen mogten ontdekt worden, 
men verbetere ze, en vergeve het mij! 
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VERHAAL VAN DE INVOERING VAN DEN ISLAM. 

Aria Wangsa Goprana was de eerste van de familien van 

de Regenten van Tjiandjoer, die het Tslamismus heeft omhelsd. 
Van Aria Wangsa Goprana, uit Segara Ireng in Krawang, af tot 

heden toe telt men 9 geslachten in de nederdalende linie, 
die de leer van den Profeet hebben aangenomen. 

Die Arija Wangsa Goprana was de vader van Aria Wira 
Tanoe Datar van Tjikoendoel Madjalaja. 

Men verhaalt, dat Aria Wira Tanoe Datar, benevens zijn 
broeder Arija Joeda Menggala, van Tjiboerang, in het Tela 

gasche, naar Segara Ireng, in het Krawangsche, verhuisde. Na 

verloop van eenigen tijd deed hij een tapa gedurende 40 dagen, 
boven op een grooten steen, bezuiden Segara Ireng. Er kwam 
toen bij hem een Djin, in vrouwelijke gedaante, om met hem 
te trouwen, omdat zij op hem smoorlijk verliefd was *. Hij 
stemde daarin toe, en nam de Djin tot vrouw. Eensklaps ver 

dween die groote steen, en kwam er op dezelfde plaats een 

groote gedong (een steenen met pannen gedekt huis) en veel 
andere mooije huizen. Men verhaalt verder, dat die Djin Arija 

Wira Tanoe Datar twee kinderen schonk, een zoon en eene 

dochter; de zoon heette Raden Soerja Kentjana en de dochter 

Njai Indang. Aria Wira Tanoe Datar evenwel had ook al veel 
kinderen bij een aardsche vrouwT. De Djin zeide tot hem: "In 
dien u Aria gezag wil hebben, dan is het goed, dat gij u met 
der woon vestigt aan de westzijde van de rivier Tjitaroem. 
Hij antwoordde: "het is goed, daar wil ik gezag in han 
den hebben." De Djin zeide wederom tot hem: "Dit kind, 
Raden Soerja Kentjana, moet maar wonen op den Goenoeng 
Gede, en Indang op den Goenoeng Koembang in Tjiribon/' 

1 
Tapa is, zoo als het woord zelf aanduidt, een uit Indie' overgebragte 

zaak. Zij bestaat vooral daarin, dat iemand een ascetisch kluizenaars 

leven aanneemt en zich geheelenal daaraati overgeeft. Zeer dikwijls wordt 

zulk een vroom leven gestoord door de verschijning van een hemelnimf, 
die den kluizenaar tot zich trekt en aldus zijn aandacht stoort. 

VI. (X) 21 



308 INLANDSCHE VERHALEN 

Aria Wira Tanoe Datar antwoordde: "Welaan, ik ben van de 

zelfde gevoelens." Daarop werd Eaden Soerja Kentjana west 

waarts geslingerd tot aan Goenoeng Gede en Njai Indang tot 
aan Goenoeng Koembang. Eaden Aria Wira Tanoe Datar ging 
toen verhuizen, met zijn kinderen 1 en zijn broeder Aria Joeda 

Menggala, benevens 30 huisgezinnen, alsmede zijn vrouw, van 

Segara Ireng naar Tjiblagoeng. Later stichtte hij al weder een 

desa en een dalem, aan de zuidzijde van de rivier Tjikoen 
doel, welke d?sa den naam droeg van Tjidjagoeng, waar hij 
met zijn vrouw en kinderen zich ophield. Later ging hij we 

derom een tapa doen aan den oorsprong van de rivier Tjita 
roem, in het gebergte Wajang, distrikt Trogong; men 

zegt, dat die afzondering een jaar geduurd heeft. Einde 

lijk wierp hij zich in de Tjitaroem en dreef naar zee. Van 

de zee ging hij naar huis in de Kampong Tjidjagoeng, alwaar 

hij tot aan zijn dood toe bleef. 

Naar men verhaalt, had Aria Wira Tanoe Datar dertien kin 

deren. 

1. Dalem Anom of Nata Mangal; maar die titel van Da 

lem werd hem niet toegekend als Eegent, het is maar 

een naam. 

2. Dalem Marta Joeda, 
3. Dalem Tirta, 
4. Dalem Tjikondang, 
5. Aria Wira Tanoe Datar, de allereerste Boepati van 

Tjiandjoer, bijgenaamd Dalem Tari Kolot, vader van 

wijlen Aria di Tjondre. een Boepati, die getroflen was 

door het wapen Tjondre, 
6. Dalem Soera Wangsa, 
7. Njai Mas Koloten, 
8. Njai Mas Karanggan, 
9. Njai Mas Djengot. 

10. Njai Mas Bbggm, 
11. Njai Mas Kara. 
12. Njai Indang, bijgenaamd Eaden Eadja Mantri, dochter 

van de Djin, 
13. Eaden Soerija Kentjana, zoon van de Djin. 

De tien eerstgenoemde kinderen gingen, bij den dood van 

1 Met deze kinderen bedoelt men waarschijnlijk de kinderen van zijn 
aardsche vrouw. 
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Aria Wira Tanoe Datar, terug naar Tjiblagoeng; de oudste 

zoon, met name Dalem Anom, stond aan hun hoofd en oefende 
over hen het gezag uit. Men verhaalt, dat de 5de zoon, Aria 

Wira Tanoe Datar, zich uitsluitend bezig hield met het aan 

leggen van tuinen. Op een plaats, gelegen ten westen van 

de Kampong Tjiblagoeng, boven op den Goenoeng Ketjil of 

Pasir, plantte hij allerlei boomen, onder anderen vele soor 

ten van pisang; tot den huidigen dag toe heet die berg Wira 
Tanoe. 

Eens op een avond, dat Aria Wira Tanoe Datar zich nog op 
die plaats bevond, kwam een vrouwelijke Djin tot hem. Zij 
zag tamelijk oud uit en zeide tot hem: "Zeg aan uw broeder, 
den Dalem Nata Menggala, wanneer hij aanzien en rijkdom 
wil erlangen, dan moet hij een rijk stichten ten zuidwesten van 

Tjiblagoeng, digt bij de rivier Tjiandjoer, dat is een goede plaats, 
om een Rijk te stichten. Daar is een Pengoepakan van een 

witten rinoceros en het is goed, dat het geplaatst wordt in 
het midden van den Dalem (woning)." Nadat de Djin aldus 

gesproken had, verdween zij. Niet lang daarna kwam zijn 
broeder op die plaats en Aria Wira Tanoe Datar verhaalde 
hem het voorgevallene. Toen zeide de Dalem Nata Menggala 
tot al zijn broeders: "Ik zelf heb geen plan hier van daan 
te gaan; ik heb het hier goed." Wira Tanoe nu vroeg ver 

gunning aan zijn broeder, den Dalem Nata Menggala, om, 

digt bij de rivier Tjiandjoer, een terrein te mogen zoeken, om 
er een Rijk te kunnen stichten. Deze verleende hem daartoe 

vergunning. Aria Wira Tanoe begaf zich daarop met zijn 
broeders van Tjiblagoeng naar de nabijheid van de Tjiandjoer 
en stichtte daar een klein Rijkje (stadje), 

? de tegenwoordige 
Kampoeng Pemojannan 

? 
hetgeen langzamerhand zich uitbreidde 

en eindelijk het tegenwoordige Regentschap Tjiandjoer gewor 
den is. Het oorspronkelijk stadje was gelegen ten westen 
van het tegenwoordige Tjiandjoer. Lang regeerde hij als 

Boepati van Tjiandjoer, benoemd door den Soesoehoenan van 

Mataram, en wel in den tijd van den Soesoehoenan Agoeng, 
vader van den Soesoehoenan Mangkoe Rat van Tegal Aroem. 

Wira Tanoe Datar zelf droeg den naam van Dalem Trikolot. 
Sedert dien tijd is de Boepati-rang van Tjiandjoer voor goed 
gevestigd. Van hem zijn de Boepati's van Tjiandjoer gespro 
ten. Hij bereikte den hoogen ouderdom van 85 jaren. 

Men verhaalt van Aria Wira Tanoe Datar di Tjondre , den 
21* 
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zoon van den stichter van het tegenwoordige Regentschap Tjian 

djoer, dat hij het grondvestte in 1604. Het oude Rijkje lag 
ten westen van het tegenwoordige. Men verhaalt, dat hij lang 
als Boepati van Tjiandjoer geregeerd heeft en overleden is in 

den ouderdom van 75 jaar. Het volgende is het verhaal van 

de oorzaak van den dood van Aria AVira Tanoe Datar, door 

het wapen Tjondre. 
Eens kwam het hem ter oore, dat er te Tjikembar een 

schoone vrouw was, geschikt tot zijn bijwijf (selir). Die vrouw 

heette Apoen Gentjai. Hij liet haar ontbieden. Zij kwam 

kort daarna. Zij was echter verloofd aan een zekeren man, 

afkomstig van Tjiterep, onder het Regentschap Bogor. Deze 

vergezelde haar naar de hoofdplaats. Eens bevond zich Aria Di 

Tjondre in een paseban, genaamd Pamengkang, buiten zijn 

woning, op donderdag des namiddags ten 4 ure, terwijl er 

toevallig niemand van zijn Oeloebalangs en Ponokawans tegen 
woordig was, behalve zijn broer van denzelfden vader, ge 
naamd Mas Poerwa. Raden Aria Di Tjondre zat op een ka 
til (een Javaansche bank) of geta, met het gezigt naar het 

zuiden, en Mas Poerwa vlak tegenover hem, beneden. Er 
kwam toen een boodschapper van Tjikembar, met die vrouw 
en haar verloofde; maar de boodschapper Hep vooruit, om er 
Aria Di Tjondre van kennis te geven. Hij zeide: "goed, laat 
die vrouw hier komen! en gij kunt naar huis keeren." De 

boodschapper zeide hem niet, dat die vrouw verloofd was. Zij 
ging binnen naar Wira Tanoe Datar, vergezeld van haar min 
naar. De Aria zeide tot haar: "kom gij hier!" De vrouw 

naderde, terwijl haar beminde ook digt bij Tanoe Datar kwam. 

Hij dacht, dat die man hem een salam wilde doen en strekte 
hem zijn arm uit, doch zonder den man aan te zien, terwijl 
zijn oogen op die vrouw gevestigd waren. De man gaf zich 

geen tijd tot bezinning, maar stak Aria Di Tjondre met een 

wapen, genaamd Tjondre, op zijn buik tot tweemaal, maar 
kwetste hem niet. Hij zeide tot Mas Poerwa: "zaagt gij niet, 
dat hij mij stak?" Mas Poerwa had het wel gezien; maar 
was als verbijsterd. Toen hij zijn broer had hooren spreken, 
werd hij zeer getroffen en bad dien man om vergiffenis voor 

zijn broer. De man had hem met den derden steek gewond, 
doch kreeg eindelijk toch medelijden met hem en vlugtte, 
terwijl hij het wapen Tjondre in de hand hield. Mas Poerwa 

Hep hem achterna. Toen hij hem bijna achterhaald had, stak 
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de man hem, al vlugtende; hij trof hem in zijn djidat, maar 

wondde hem niet. Hij herhaalde bet menige keeren, maar kon 
hem maar niet kwetsen, want Mas Poerwa was onkwetsbaar. 
Deze kreeg hem eindelijk te pakken en ontweldigde hem het 

werktuig. Zonder verwijl trof Mas Poerwa hem daarmede zoo 
in den hals, dat het hoofd van den romp gescheiden werd. 

Onmiddellijk daarop riep Mas Poerwa de geheele familie; alien 
kwamen en beweenden den gewonde. Zij zagen Aria Di Tjon 
dre zitten, leunende tegen de leuning van den geta: hij was 
buiten kennis. Zijn darmen kwamen naar buiten en het bloed 
stroomde onophoudelijk; maar het was moeijelijk voor hem om 
te spreken, ofschoon hij dit gebroken eenigzins kon. Men 

bragt hem in zijn Dalem, waar hij 'savonds om 7 uur den 

geest gaf. De misdadiger werd gesleept naar den Aloen-aloen 
en aan stukken gehakt. Het is om deze reden, dat die Re 

gent bekend werd onder den naam van Aria Di Tjondre. Ver 

volgens lieten zich onze voorouders aldus uit: "Hoort kinde 

ren, kleinkinderen, achter-kleinkinderen en verdere nageslach 
ten! Gij alien moet volstrekt niet nalaten te trouwen met 
menschen uit Tjikembar, en gij zult alien, van geslaeht tot ge 
slacht, steeds gewapend zijn met dat wapen Tjondre. Van toen 
af tot heden ten dage wrordt aan dat verlangen gevelg ge 
geven, en 6 Boepati's hebben in Tjiandjoer geregeerd. De 

meergemelde vrouw, de oorzaak van het ongeval, kreeg niet 

lang daarna de pokken, ten gevolge waarvan zij kort daarop 
overleed. 

Raden Aria Di Tjondre nu werd opgevolgd door zijn oud 
sten zoon, genaamd Raden Sabiroedin; hij was de eerste, die 
den titel van Adipati droeg. Als Regent droeg hij den naam 
van Adipati Wira Tanoe Datar III; zijn moeder was een vrouw 
uit het Distrikt Batoewangie, onder Soeka Poera, genaamd 
Njai Raden Ajoe. Zij bereikte den hoogen ouderdom van 120 

jaar en beleefde 5 geslachten; zelfe mijn vader, de Adipati 
Prawira Di Redja, kende haar. 

Naar men zegt was die Raden Sabi Roedin groot van per 
soon en blank, en had groote borsten, even als die van een 

meisje van 15 jaar; hij was een stil mensch en een aanzien 

lijk Padri. Hij overleed in den ouderdom van 63 jaren en 

werd opgevolgd door zijn oudsten zoon, genaamd Raden Moehi 

jidin, die ook den titel van Adipati kreeg, en onder den 
naam van Wira Tanoe Datar, den TV^c? regeerde. Hij wras 
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ook groot van persoon, echter niet zoo als zijn vader, en bruin. 

Hij stierf in den leeftijd van 47 jaar en werd opgevolgd door 

zijn oudsten zoon, genaamd Raden Moehamad Enoh. Met den 

titel van Adipati, regeerde hij onder den naam van Wira Tanoe 

Datar, den V; deze nu was de vader van den tegenwoordi 
gen Regent van Limbangan. Hij bereikte den ouderdom van 

57 jaar. 
Tan Aria Wangsa Goprana van Segara hireng af tot heden 

ten dage, zijn de volgende geslachten geboren: 
1. Aria Wangsa Goprana had de kinderen 

2. Aria Wira Tanoe Datar van Tjikoendoel, 
3. ? ? 99 ?9 ? Trikolot, 
4. ? ? ? ? ? Di Tjondre, 
5. Adipati ? ? ? Sabiroedin. 

6. ? 99 ? ? 9> Moehijidin. 
7. ? ? ? ? ? Enoh; 
8. ? Prawira Di Redja, neef van den 6den Wira Tanoe 

Datar, deze werd opgevolgd door zijn zoon, genaamd 
9. Toemenggoeng Wrira Negara, en deze weer had tot op 

volger zijn broeder, genaamd 
10. Adipati Aria Koesoemaning Rat. 

De Soendanezen noemen de geslachten aldus: 
1. Papa, in het Maleisch Ajahenda of Papa, 

Kake, 2. Aki, 
3. Boejoet 
4. Bao 

5. Jangga 
6. Wareng, 
7. Oedeg, 

Koempi, 
Sesje of ook Bao, 

Tjangga. 
Wirang. 

Mojang, tot dusver houdt de 
Maleische benaming op. 

8. Gantoeng Siwoe, 
9. Petarangan bedjad. 

Petarangan beteekent in het Maleisch Sarang Ajam (Kip 

penest), bedjad=petjah; dus gezamelijk beteekenen ze in het 

Maleisch Sarang Ajam petjah. De bedoeling van die uitdruk 

king is: indien het nest gescheurd is, dan gaat alles van of 

uit elkaar; d. w. z. het 9de geslacht mag gezegd worden reeds 

verspreid te zijn, en dit wil weer zeggen, dat het 9de geslacht 
geen bloedveiwant meer is; het is vervreemd. Zoo is de ver 

klaring van de Soendanezen. 
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Het volgende register geeft aan de opvolging van de ge 
slachten van Praboe Tjioeng Wanara (of Sioeng Menara), Yorst 
van Padjadjaran, in bet Soendasche, af tot heden toe, name 

lijk het geslachtregister van de Regenten van Tjiandjoer. In 
het allereerst was Praboe Tjioeng Wanara een djawoet1-plan 
ter, later leerde hij rijst planten. Toen hij djawoet plantte, at 

hij of leefde hij van niets anders, dan daarvan: 
1. Praboe Tjiung Wanara, daarna zijn zoon, 
2. Goeroe Minda Kahijangan, 
3. Praboe Linga hiang, 
4. ? Linga Wasta, 
5. ? Linga Wesi, 
6. ? Tjakra Wati, 
7. ? Anga Larang, 
8. ? Sili Wangi, Vorst van Padjadjaran, in Bogor. 
9. Moending Sari, 

10. ? ? Kitjil, 
11. Poetjoek hoemoem, 
12. Soenan Paroeng Gangsa, 
13. Soenan Wana Peri, Vorst van Telaga, in Tjiribon, 
14. Soenan Tjiboerang, 
15. Aria Wangsa Goprana, die gevlugt was naar Segara ireng, 

in Krawang, en van dezen Aria Wangsa Goprana af be 

gon men het Islamismus te omhelzen. 
16. Aria Wira Tanoe Datar Tjikoendoel, 
17. ? ? ? ? Trikolot, eerste Boepati van 

Tjiandjoer. 
18. ? ? ,r ? Di Tjondre, de stichter van het 

tegenwoordige Tjiandjoer. 
19. Adipati Wira Tanoe Datar, als kind genaamd Sabiroedin, 
20. ? 9) ? ? r, ? Moehijidin. 
21. Adipati Wira Tanoe Datar, Moehamad Enoh, 
22. ? Prawira Di Redja, neef van den laatstgenoemden. 
23. Toemenggoeng Wira Negara, opgevolgd door zijn broer, 

genaamd 

24. Adipati Aria Koesoemaning Rat, de tegenwoordig rege 
rende Regent, dus te zamen 24 geslachten van Praboe 

Tjioeng Menara af, wie weet hoe lang, hoe oud! 

1 Naam van een sooit koreii. 
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